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Muito bem equipada para o turismo. Fort lauderdale
e um fervo so. Tern centenas de hotels, restaurantes
simpaticos, lojas, bares, cafes e tudo que um turista
gay procura.
Dando uma volta pela orla da cidade, voce vai
perceber a grande movimentac.ao. Carinhosamente
chamada de La Olas Boulevard, a avenida beira-mar e
um ponto de encontro super fervido. 0 mar nao e dos
mais belos, mas reune areia branquinha, mar azul e
corpos lutando por uma corzinha.
Apesar de ter um ponto tradicionalmente gay, na
altura da Sebastian Street, provavelmente todos irao
concordar que caminhar por todo calcadao e desfrutar
a bela combinacao de mar e esportistas sarados e a
melhor opcao.
Aproveitando para conhecer melhor a regiao, de um
pulo no Royal Palms. 0 resort e exclusivamente gay.
Bem estruturado, oferece conforto em tudo, desde SPA
a academia, alem de piscinas fervidas com um bar bem
descolado onde hospedes e visitantes podem desfrutar
de coqueteis especiais em clima de troca de olhares.

A diversidade esta em
toda parte, seja nos
estabelecimentos ou nas
ruas da cidade

Esporte para todos os gostos

mf.

Exercite-se! 0 caiaue e a oedida

Outro passeio bem mais gostoso e interessante e
locar urn Segway e passear pelo Birch Park. 0 parque
tern mais de 180 hectares e possui 500 especies de
plantas, um passeio ideal para contemplar a natureza.
Aproveite para fortalecer seus brac.os e fac.a algumas
horas de caiaque na regiao do manguezal. Alem de
malhar, voce ainda vai pegar um bronzeado charmoso.
Em Fort Lauderdale fica o Sawgrass, o maior
outlet dos Estados Unidos. Sao mais de mil lojas

a melhor
opcao para
os menos
atletas

das mais variadas grifes, e tudo a prec.o de banana.
E possivel passar o dia todo la dentro e nem ver a
hora passar e mesmo assim nao conhecer o shopping
todo. Por isso, e bom ser objetivo. Pegar um mapa
do shopping, localizar suas marcas favoritas e se
jogar nas compras. E bem provavel que na volta voce
tera que pagar excesso de bagagem. La dentro voce
vai perceber que tern um pedac.o do Brasil de tanta
presenc.a brasileira.

Os out lets, e o que ha de
melhor para as compras.
Nao deixe de conhecer o
> maior dos I

